
 

Alıştığınız Elektra Kolaylığı
Artık Web’de
Üstelik Hepsi Tek Pakette

www.elektraotel.comwww.elektraweb.com

Rezervasyon Motoru

Kanal Yönetimi 

Fiyat Yönetimi

POS

SPA Yönetimi

Rezervasyon

Ön Büro

Ön Muhasebe

Kat Hizmetleri

Teknik Servis

CRM

Polis Raporu

Kontrat Yönetimi

Satış & Pazarlama

Banket

3. Parti Yazılımlarla Entegrasyon

Muhasebe

Raporlama

Online Checkin

Kimlik Okuma Sistemi

Ön Büro Yönetimi



İlk Yatırım 

Maliyeti Yoktur

Elektraweb, sunucuya ihtiyaç 

duymadığından oteli bir kaç yılda bir 

yenilenmesi gereken  sunucu, işletim 

sistemi lisansı, virüs programları,  

yedekleme, bakım gibi maliyetlerden 

kurtarır.
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Elektraweb En Son Teknolojiyi 

Kullanır

Elektraweb, Google Angular 

Framework, Reactive Web 

Programlama ve Node JS ile 

geliştirilmiştir.  Bu sayede hem çok 

hızlı hem de çok kullanışlıdır.

SSL Teknolojisi ile En Güvenli Data 

Transferini Sağlar

Elektraweb’de bilgi transferi 

SSL teknolojisi ile kriptolu olarak 

yapılır. Ayrıca sistem, kötü niyetli 

saldırılara karşı gelişmiş yapay zeka 

algoritmalarıyla korunmaktadır.

En Kapsamlı 

Otel Yazılımıdır

Elektraweb, Önbüro, kanal yönetimi, 

online rezervasyon, rate manager, 

quick pos, ön muhasebe ve daha 

bir çok modülüyle en kapsamlı web 

tabanlı otel yazılımıdır.

Tüm Mobil Cihazlarla 

Kullanılabilir

Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınız, 

tabletiniz ve cep telefonunuzdan tüm  

programı kullanabilirsiniz. İsterseniz 

misafirleriniz için ayrıca uygulama da  

yaptırabilirsiniz.

Network ve Sistem Arızaları ile 

Uğraşmazsınız

Elektraweb, internet üzerinden 

kullanıldığından otelinizdeki bilgisayarların 

herhangi bir networke bağlı olmasına 

gerek olmaz. Bilgisayarınızda program da 

yüklü olmayacağı için donanım arızalarıyla 

karşılaşma ihtimaliniz de çok azalır.

3. Parti Yazılımlar ile 

Kolayca Entegre Olur

Elektraweb, kapı kilit, telefon santrali, 

bina ısıtma ve soğutma sistemleri, IP TV, 

Pay TV, İnternet loglama sistemleri,  kimlik 

okuma çözümleri ve kapı geçiş sistemleri 

ile web servisler üzerinden kolayca entegre  

olabilmektedir.

Datalarınız

Microsoft Güvencesinde Korunur

Elektraweb, dünyanın en güvenli sunucularında  

barındırıldığından, yüksek hız ve güvenlik sağlar. 

Yedeklemeler otomatik yapılır. Virüs ve enerji  

kesintisi kaynaklı veri kayıpları ortadan kalkar. 

Kötü niyetli kullanıcılara karşı etkili bir loglama 

çözümü barındırır.

ElektraWeb 
Kullanmak İçin 15 Neden! 
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Online Rezervasyon ve 

Kanal Yönetimi Ücretsizdir

Booking, Expedia, Hotels.com vb 

bilinen tüm kanallarla bağlantısı 

hazırdır. Ayrıca, kendi web 

sayfanızdan rezervasyon almanızı 

sağlayacak çok fonksiyonel bir 

rezervasyon motoruna sahiptir. 

Sanal POS Entegrasyonu 

Ücretsizdir

Ücretsiz sanal pos entegrasyonu ile  

web sitenizden kredi kartıyla ödeme 

alabilir veya daha sonra ödeme 

yapılması için misafire güvenli ödeme 

linki de gönderebilirsiniz. 

Grup Oteller İçin Fonksiyonel Bir 

Merkezi Yönetim Sistemidir

Zincir oteller için acente, misafir 

ve rezervasyon bilgilerinin ortak 

kullanımının yanı sıra, konsolide 

finansal raporlar, ADR, gelir raporları 

gibi çok sayıda analize kolaylıkla 

ulaşılır.

Acente Kontrat Fiyatlarını 

Online Satışta da Kullanır

Tüm satış kanallarında günlük fiyatın 

yanı sıra detaylı kontrat fiyatlarınızla 

da satış yapma olanağınız olur.

Otomatik Anlık 

Kimlik Bildirimi Yapabilirsiniz

Günlük giriş, çıkış ve oda değişimi 

yapan misafir bilgilerini KBS’ye 

otomatik gönderebilirsiniz.

7/24 Destek Sunar

Programın içinden kullanım 

videoları ve kullanım kılavuzlarına 

erişim mümkündür. Bunun yanı 

sıra Elektraweb 7/24 online destek 

hizmeti ile daima kullanıcılarının 

yanındadır.

E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter 

Entegrasyonları Hazırdır

Elektraweb’in sektörde yaygın olarak 

kullanılan eFinans, İzibiz, Foriba, 

ING, Innova gibi özel entegratörlerle  

entegrasyonları hazırdır.
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ElektraWeb 
Kullanmak İçin 15 Neden! 



Günlük Durum
Günlük durum penceresi, oteldeki tüm kritik bilgilerin tek ekrandan izlenebilmesini sağlar.

Otelin doluluk, gelir, forecast hatta call center notları anlık durum tabloları ve grafikler 

ile sunulur.



Rezervasyon Kartı

Rezervasyonla ilgili tüm detaylar bir aradadır.

Artık mükerrer misafir kartı yok. Otomatik misafir kontrol özelliği ile eski profillere ulaşılır ve yeni 

profillerle eşleştirilir.

Tek tuşla oda tipi müsaitliğine ulaşılabilir.

Tek tuşla oda blokajı yapılabilir.

Sınırsız profil kaydı özelliği bulunmaktadır.

Fiyatlandırma sekmesine ulaşım için yetki kontrolü bulunmaktadır. Fiyatlandırma ile ilgili tüm veriler 

bir aradadır. 

Rezervasyon
Rezervasyonlar herhangi bir kritere göre tek tuşla listelenebilir, sıralanabilir, gruplanabilir ve filtrelenebilir.

Renklendirmeler sayesinde dikkat edilmesi gereken bilgiler kolayca görülür.

Tek tuşla tüm işlemlere ulaşılır, tek ve/veya toplu olarak işlem yapılır.

Tüm ekranlar farklı formatlarda Excel’e veya yazıcıya aktarılır.

Listelerde çoklu sıralama, filtreleme, arama, gruplama standarttır.

Dijital arşivleme yeteneği sayesinde tüm belgeler, ilgili kaydın içerisine saklanır.

Kullanıcılar yetkilerine göre menüde ve formlarda sadece izin verilen bilgileri görebilir ve işlem yapabilir.



Folyo
Ödeme, posting ve faturalama  

işlemleri aynı ekrandan tek tuşla 

yapılır, zaman kazandırır.

Aynı anda değişik para birimleri ile 

işlem girilebilir, otomatik çevirim 

sağlar.

Oda hesabı sınırsız farklı 

pencerelerde görüntülenerek ödeme 

alınır, hesap girilir, fatura kesilir.

Farklı formatlarda folyo 

çıktısı alınabilir.



Ön  Muhasebe

ElektraWeb, cari hesap, borç-alacak takibi, kasa takibi, personel hesap takibi, fatura ve irsaliye düzenleme, 

çek ve senetlerin vade takibi gibi ön muhasebe işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini sağlar. E-Fatura 

ve E-Arşiv sistemleriyle uyumludur.



Blokaj

Bütün ön büro işlemleri bu ekranda yapılabilir. (Rezervasyon, Check-in, Check-out, Folyo, Blokaj, Ödeme)

Sürükle-bırak yöntemi ile misafir rezervasyon kartına ulaşılabilir, oda numarası ve tarihi değiştirilebilir, 

check-in/check-out işlemleri yapılabilir ve folyoya gidilebilir.

Bir oda sürükle-bırak yöntemi ile farklı bir oda numarasına veya konaklama aralığına, yetki dahilinde, kolayca  

taşınabilir.

Online kanallardan gelen ve daha oda ataması yapılmamış rezervasyonlar da blokaj ekranının en üstünde 

görülebilir ve sürükle-bırak yöntemi ile oda ataması yapılabilir.

Oda tipi bazında boş/dolu oda sayısı görülebilir ve tüm doluluk, grafik halinde en üstte görülebilir.

Aynı ekranda kanal yönetimi yapılabilir ve POS işlemleri girilebilir.

Satış Projeleri
Tüm satış projeleri tek ekrandan 

kontrol edilebilir.

Kurum/firma görüşmeleri, teklif ve 

sözleşmeler, toplu rezervasyon ve 

banket satışları takip edilebilir ve gelir 

analizleri yapılabilir.



Room Rack
 Anlık oda durumları tek ekranda görüntülenebilir, temizlik ve doluluğa göre farklı renklerle işaretlenebilir.

Gösterilen odalar filtrelenip, girişlere, çıkışlara ve konaklayanlara kolaylıkla ulaşılabilir.

Bu ekrandan çıkmadan seçilen oda üzerinde tahsilat, folyo ve check-out işlemleri yapılabilir.

VIP, geç check-in ve check-outlar için kuyruktaki odalar görsel simgeler ile işaretlenebilir.

Detaylı Yetkilendirme ve Loglama
Kullanıcılara roller tanımlanarak tüm ekranlarda görünürlükleri ve işlem yetkileri kolayca sınırlanabilir.

Loglama özelliği ile yapılan tüm değişiklikler IP ve kullanıcı bazında detaylı olarak takip edilebilir.



Forecast
İstenilen iki tarih arasındaki doluluk, hareketlilik, gelir ve ADR bilgilerini grafik ve detaylı analizlerle gösterir.

Rezervasyon kartına yazılan her detaya göre forecast alınabilmesini sağlar.

Tek bir tuşla geçmiş ve gelecek doluluk bilgileri tek ekranda görüntülenebilir.

Acente, gelir ve konaklamaya ilişkin tüm istatistiki bilgilere tek ekrandan ulaşılabilir.



CRM - Misafir İlişkileri
Girilen tüm istek ve şikayetler otomatik görev yönetimine dahil olur.

İşin tanımına göre, bölümü, yetkilisi, önemi ve beklenen bitiş süresi belirlenir.

İş, ilgili birimin ekranına veya mobil cihazına düşer. Çağrıyı alan görevli “göreve başla” tuşuna basarak 

başlar ve bittiğinde ise “tamamla” diyerek bitirir. 

Eğer iş,  planlanan ve/veya max zaman diliminde bitmez ise otomatik bir üste mesaj gider.

Misafir ile ilgili olan işlemler rezervasyon kartı içerisinden de takip edilir. İstenirse check-in, check-out, 

folyo ve faturalama işlemleri esnasında otomatik hatırlatma yapar.

VIP, setup ve ön ödeme kontrol gibi işlemler böylece hem hatırlatma hem de ilgili bölüme bir görev 

olarak tanımlanmış olur.

 



Kat Hizmetleri
Bütün kat hizmetleri işlemleri dijital ortamda yapılabilir.

Odaların temiz-kirli ve minibar durumları güncellenebilir, görevliler arasında etkili bir iş dağıtımı ve performans 

değerlendirmeleri yapılabilir.

Odalar görevliler arasında otomatik ve/veya isteğe göre sürükle-bırak yöntemi ile dağıtılabilir.

.

 



Raporlama
Finansal ve operasyonel ihtiyaç duyulan tüm raporları sunar.

Raporlardaki parametrik yapı ve kolay kullanıcı ara yüzü sayesinde pek çok değişik grafik ve analize 

ulaşılabilir .



Kanal Yönetimi 
ve Online 
Rezervasyon 
Motoru

ElektraWeb, otel misafirleri ve 

seyahat acentalarına yönelik, webde 

ve mobil olarak kullanılabilen 

bir online rezervasyon motoruna 

sahiptir. Grup ve zincir otellerde, 

merkezi rezervasyon sistemi (CRS), 

online rezervasyon motoru olarak 

kullanılabilir.

Ek olarak, Booking, Expedia, 

HotelBeds gibi bilinen tüm online 

seyahat acentalarıyla, Trivago, 

TripAdvisor gibi bilinen büyük arama 

motorlarıyla bağlantısı olan, entegre 

edilmiş bir kanal yönetim sistemini de 

bünyesinde barındırmaktadır.

ElektraWeb’in kanal yönetim sistemi, 

online kanallarla bağlantısı olmasının 

yanı sıra oteldeki rezarvasyonları 

da alır. Bu yüzden daha kolay ve 

etkilidir.

Ödeme Sistemi

ElektraWeb’in entegre edilmiş ödeme sistemi PCI DSS 

sertifikalıdır. Güvenli online kredi kartı ve debit kart ile 

ödeme alabilirsiniz.

Sistem, Yerinde Ödeme + Yerinde Depozit + Kredi Kartı 

+ Taksit + Puan Kullanımı gibi farklı ödeme şekillerini 

desteklemektedir.



ElektraPOS

ElektraPOS ile Neler Yapabilirsiniz?

ElektraPOS, oteller, restoranlar, barlar gibi farklı işletmelerde kullanılabilir.

Sipariş verme, hazırlama ve servis aşamaları takip edilebilir, performans analizleri yapılabilir.

ElektraPOS, hem mobilde hem de masaüstü kullanımı için uygundur.

Misafirler için dijital menü ve online sipariş fonksiyonları sunar.

Özel notlarla detaylı siparişler yaratabilir, öğeleri gruplayabilirsiniz.

Özel dizayn edilmiş fiş ve faturalar yaratıp basabilirsiniz.

İsteğe bağlı özel fiyatlar belirleyebilir, belli bir miktar ya da belirli bir 

yüzde kullanarak indirimler yapabilirsiniz. 

Fiyat Yönetimi
ElektraWeb’in fiyat yönetimiyle bütün satış kanallarındaki rakiplerin fiyatları analiz edilerek en uygun 

fiyat belirlenebilir.

Günlük rezervasyonlar için otomatik indirim hesaplamaları günün saatine göre yapılabilir. Örneğin, saat 

16:00 sonrasındaki her iki saat için %10 indirim.

Erken rezervasyon indirimleri o dönemki doluluk oranına göre otomatik olarak hesaplanabilir.



Rezervasyon, Check-In, Check-Out

Konaklama

Online/Dijital Check-In

Kimlik Bildirimi

Online Rezervasyon Motoru

Kanal Yönetimi

Acente Extraneti

Hem Kontrat, Hem Günlük Fiyatla Satış Yapabilme

Acente Kontratları

Sanal Pos ile Online Ödeme Alma

Web sayfasından Taksitli Satış İmkanı

Ödeme Linki Gönderebilme

Çoklu Dil ve Çoklu Para Birimi

PCI DSS Standartında Çalışma

SSL Güvenlik Sertifikası

Housekeeping

Roomrack

Blokaj

Forecast

Folyo İşlemleri

Günlük Ajanda

Ön Kasa

Faturalama

Takip Listesi (Trace)

Departman Bazında Gelir Takibi

Giderlerin Takibi

Gün Sonu İşlemleri

Detaylı Loglama

Ekran Bazında Yetkilendirme

Detaylı Rapor ve Analizler

Üst Düzey Güvenlik ve Hız

Gruplama, Hızlı Listeleme

Quick POS / Elektra POS *

Adisyon Takibi

Folyoya Otomatik Aktarım

Misafir İlişkileri Takibi

Seo ve Sosyal Medya

Fiyat Teklifleri ve Görüşmeler *

Satış ve Sözleşme Takibi *

Web Servisle 3. Parti Yazılımlarla Kolay Entegrasyon *

Kapı Kilit, 5651 Loglama, E-Fatura, E - Defter ve E- Arşiv *

Spa Yönetimi *

Elektraweb İle

Neler Yapabilirsiniz?

(*) Opsiyoneldir

www.elektraotel.com  | info@elektraweb.com

Çağrı Merkezi

0850 777 0 444


